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KATA PENGANTAR 

Puji syukur perancang panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat dan kuasanya sehingga perancang dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir yang berjudul “ Perancangan Perpustakan tematik The World of Books” 

sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Desain Interor di Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

Keberhasilan dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantunan, 

bimbinganh, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini perancang ingin menyampakan ucapa terima kasih kepada: 

1. Ibu Irena Vanessa Gunawan, S.T., M.Com. selaku dekan Fakultas Seni

Rupa dan Desain yang telah membimbing dan mendukung perancang di

bidang akademis dan non- akademis.

2. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., MFA. dan Ibu Shirly Nathania

Suhanjoyo, S.Sn., M.Ds. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan desain

interior yang telah mendukung dan dengan sabarnya memberikan masukan

baik dalam bidang akademis maupun non-akamdemis.

3. Ibu Citra Amelia, S.Sn., MFA. dan Ibu Sriwinarsih Maria Kirana, S.S.,

M.A., MT. selaku pembimbing 1 dan pembimbing  2 yang dengan pantang

menyerah dan penuh pengertian sudah membimbing perancang yang

seringkali mengeluarkan ide- ide yang kurang masuk akal, dalam waktu
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yang cukup singkat dikarenakan perancang yang melakukan pertukaran 

pelajar selama semester sebelumnya. 

4. Kedua orang tua tersayang yang selalu memberi kepercayaan dan dukungan

penuh kepada perancang dalam segala hal.

5. Devina Maulani selaku sahabat yang selalu berbagi suka duka, susah

senang, dan segala kegilaan yang sering kali terlintas dalam pikiran.

6. Adhitya Nuswantoro Saputra, Neysa Kristanti, dan Irena Natalia selaku

teman- teman yang membantu pemilihan tema dan konsep awal dalam

perancangan tugas akhir ini, terutama untuk Adhit yang juga turut

membantu dalam pembuatan maket.

7. Afrianti yang selalu mengingatkan perancang untuk mengerjakan tugasnya

jauh sebelum deadline.

8. Rahel Annia Wiguna yang selalu direpotkan oleh perancang teruama di

detik-detik terakhir.

9. Teman- teman Interior 2014 yang sudah bersama- sama berjuang

mendapatkan gelar dan selalu saling membantu.

10. Serta segala pihak yang tidak bisa perancang tuliskan satu per satu.

Perancang menyadari banyaknya kekurangan dalam perancangan dan penyusunan 

Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saran dan masukan yanng membangun sangat 

diharapkan demi tercapainya hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat baik bagi perancang maupun semua pihak yang memelukan. 

Bandung, Juni 2018 

Elsa Audia 


